Predstavujeme vám
„Centrum služieb pre Severanov“
v spolupráci s košickými mimovládnymi organizáciami
KDE? na I. posch., MÚ, Mestskej časti Košice – Sever,
na Festivalovom námestí 2
ČO vám pomôžeme riešiť?
KEDY nás zastihnete?

Občianske združenie
ČLOVEK MEDZI ĽUĎMI
Poskytuje:
 sociálne poradenstvo a starostlivosť
pre rodiny so zdravotne
znevýhodnenými deťmi aj dospelými
seniorov a občanov v sociálnej núdzi
 práca s týmito rodinami v teréne
 charitatívnu pomoc sociálne odkázaným
občanom
Posúdenie
povahy
problému,
poskytnutie
základných informácií o možnostiach riešenia.
Poradenstvo a pomoc pri vyplňovaní a vybavovaní
potrebných dokladov na príslušných úradoch –
žiadosti,
potvrdenia,
preukazy,
posudky,
kompenzácie a iné.
OZ Človek medzi ľuďmi
Kontakt:
PhDr. Ivana Labajová
0948 915 519
ivankalabajova@gmail.com

Občianske združenie
MAJÁK NÁDEJE
Poskytuje:
so zameraním na cieľové skupiny - rodiny v
hmotnej a sociálnej núdzi:
 terénno sociálnu prácu
 sociálne poradenstvo
 potravinovú a materiálnu
pomoc
 aktivity v oblasti sociálnej
a výchovno-vzdelávacej
 tvorivé dielne
 formáciu dobrovoľníkov

Kontakt:
PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
0908 675 773
mmichaela.sulova@gmail.com

Občianske združenie
ÚLET
Poskytuje:
so zameraním na cieľové skupiny - deti a
mládež, školské skupiny, rodičov s deťmi:
 workshopy, kurzy, školenia, prednášky
zamerané na rozvoj zručností v oblasti
mediálnej výchovy, umeleckej tvorby,
dobrovoľníctva,
 športové aktivity,
 cvičenia pre rodičov s deťmi

Kontakt:
Mgr. Alena Štrompová, Mgr. Jana Beerová
0902 227 145, 0903 675 627
alena@ulet.sk

Úradné hodiny
neziskového sektora na MÚ, MČ Košice-Sever

12.00 - 16.00 hod.
OZ Maják nádeje
PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi

Pondelok

8.30 - 13.00 hod.
Utorok

OZ Človek medzi ľuďmi

OZ Človek medzi ľuďmi
PhDr. Ivana Labajová
sociálne poradenstvo starostlivosť a podpora pre rodiny s deťmi so
zdrav. znevýhodnením a pre seniorov

13.30 - 16.00 hod.
v nepravidelných intervaloch podľa organizovaných aktivít
(nie je fixne v každom týždni vymedzený čas úradných hodín)
OZ Úlet
Mgr. Alena Štrompová
Mgr. Jana Beerová
práca s deťmi a mládežou
12.00 - 16.30 hod.
OZ Človek medzi ľuďmi

Streda

PhDr. Ivana Labajová
sociálne poradenstvo starostlivosť a podpora pre rodiny s deťmi so
zdrav. znevýhodnením a pre seniorov
9.00 - 13.00 hod.
v nepravidelných intervaloch podľa organizovaných aktivít (nie je
fixne v každom týždni vymedzený čas úradných hodín)

Štvrtok

OZ Úlet
Mgr. Alena Štrompová
Mgr. Jana Beerová
práca s deťmi a mládežou
8.30 - 12.30 hod.

Piatok

OZ Maják nádeje
PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi

